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Inleiding

Mocht u komen te overlijden, laat u dan uw partner en
kinderen goed achter? Het is een onderwerp waar u niet
graag bij stilstaat, maar het is heel belangrijk dat u dit
goed uitzoekt om nare verassingen te voorkomen. In
deze Pensioenblik besteden wij speciaal aandacht aan
het partnerpensioen en wezenpensioen.

Partnerpensioen

Wat is partnerpensioen?
Uitkering aan uw partner na uw overlijden.
Deelnemers aan de pensioenregeling van Ardagh Metal
Packaging Netherlands B.V. (Ardagh) bouwen een ouderdomspensioen en een partnerpensioen op bij Stichting Pensioenfonds TDV (TDV). Het partnerpensioen
wordt uitbetaald aan de partner van de deelnemer na het
overlijden van de deelnemer. Het partnerpensioen bedraagt in principe 70% van het ouderdomspensioen.
Wie is een partner?
Uw partner moet geregistreerd zijn.
Partner is de persoon met wie u vóór uw pensioeningangsdatum:
• bent gehuwd; of
• een geregistreerd partnerschap hebt gesloten; of
• een gezamenlijke huishouding voert en die geen
bloed- of aanverwant is in de rechte lijn.
Er is sprake van een “gezamenlijke huishouding” als aan
de volgende twee criteria wordt voldaan:
1. Er is vóór de pensioeningangsdatum een notarieel
verleden samenlevingscontract gesloten of notariële
samenlevingsverklaring afgegeven waaruit een verzorgingskarakter blijkt; en
2. De ongehuwde personen hebben hun hoofdverblijf op
hetzelfde adres, wat blijkt uit een onafgebroken inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP).
Van het samenlevingscontract of de samenlevingsverklaring verzoeken wij u ons een kopie toe te sturen.

Vrijwillige Ploegentoeslagverzekering
Deelnemers die in ploegendienst werken kunnen
extra tijdelijk partnerpensioen verzekeren.
Aangezien bij uw verplichte pensioenopbouw géén rekening wordt gehouden met de ploegentoeslag, is hiermee
bij het bepalen van het reguliere partnerpensioen ook
geen rekening gehouden. Dit heeft tot gevolg dat het
partnerpensioen is gebaseerd op het brutoloon exclusief
de ploegentoeslag. Indien u in regelmatige ploegendienst werkzaam bent, is het mogelijk om bij TDV een
extra tijdelijk partnerpensioen te verzekeren.
De Vrijwillige Ploegentoeslagverzekering voorziet daarom in een extra tijdelijk partnerpensioen ter grootte van
49% van de ploegentoeslag (inclusief vakantietoeslag)
zoals die gold over de maand december van het jaar
voorafgaand aan het jaar van overlijden. Deze tijdelijke
uitkering wordt in geval van uw overlijden aan uw partner uitgekeerd tot de eerste van de maand waarin u de
voor u geldende AOW-leeftijd zou hebben bereikt.
Omdat de Vrijwillige Ploegentoeslagverzekering een zogenaamde risicoverzekering is, wordt er geen partnerpensioen opgebouwd. Dit houdt in dat na de beëindiging
van de Vrijwillige Ploegentoeslagverzekering, omdat u
bijvoorbeeld geen ploegentoeslag meer ontvangt of omdat u met pensioen gaat, er geen recht meer op een extra tijdelijk partnerpensioen bestaat als u komt te overlijden.
Deelname aan de verzekering is vrijwillig en begint uitsluitend op 1 januari volgend op de datum waarop u
ploegenwerker bent geworden, gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan wel bent
gaan samenwonen. Indien u zich niet aanmeldt op de
momenten dat dit mogelijk is, kunt u zich nadien niet
meer verzekeren.

Mocht u samenwonend zijn en niet aan bovengenoemde
criteria voldoen, dan raden wij u aan om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen.
Hoeveel krijgt uw partner als u overlijdt?
Partnerpensioen.
Als u tijdens uw dienstverband overlijdt, krijgt uw partner een partnerpensioen dat gelijk is aan 70% van het
ouderdomspensioen dat u had kunnen bereiken als u tot
uw 67-jarige leeftijd (pensioenrichtdatum) in dienst van
Ardagh was gebleven. Dit is het te bereiken partnerpensioen. Het partnerpensioen wordt vanaf de maand na uw
overlijden levenslang aan uw partner uitgekeerd. Dit is
hetzelfde bedrag als het partnerpensioen dat uw partner
krijgt indien u overlijdt na uw pensioenrichtdatum. Zolang u in dienst bent bij Ardagh maakt het voor het partnerpensioen niet uit of u vóór of na uw pensioenrichtdatum overlijdt.
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Beëindiging dienstverband
Lager partnerpensioen van TDV.
Als u uit dienst gaat bij Ardagh, bouwt u geen pensioen
meer op bij TDV. U kunt ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioenaanspraken over te dragen aan het
pensioenfonds van uw nieuwe werkgever.
Als u niet overdraagt of als dit niet mogelijk is, blijven
het door u bij TDV opgebouwde ouderdomspensioen en
partnerpensioen bij TDV staan. Indien u komt te overlijden wordt het per datum van uitdiensttreding bij TDV
opgebouwde partnerpensioen vanaf de maand na uw
overlijden levenslang aan uw partner uitgekeerd.
U heeft dan ook geen recht meer op een uitkering uit
hoofde van de eventuele Vrijwillige Ploegentoeslagverzekering. Het opgebouwde partnerpensioen bij uitdiensttreding vindt u op de beëindigingsbrief die u dan van ons
krijgt.

Indien u na uw scheiding een nieuwe partner krijgt, heeft
uw nieuwe partner recht op het vanaf de datum van
scheiding door u opgebouwde partnerpensioen. Indien u
tijdens uw dienstverband overlijdt heeft uw nieuwe partner recht op het te bereiken partnerpensioen. Dit is hetzelfde bedrag als het partnerpensioen dat uw nieuwe
partner krijgt indien u overlijdt na uw pensioenrichtdatum. De hoogte van het nieuwe partnerpensioen kunt u
vinden op het UPO dat wij u jaarlijks toesturen, bovenaan pagina 2.
Let op! In geval van echtscheiding of de beëindiging van
een geregistreerd partnerschap, heeft uw ex-partner ook
recht op de helft van het door u gedurende het huwelijk
of partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen. U
kunt hier echter samen met uw ex-partner andere afspraken over maken. U en uw ex-partner moeten ons
daar dan over informeren.

Waar vindt u het bedrag aan partnerpensioen?
Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
U kunt de hoogte van het partner- en
wezenpensioen vinden op het UPO dat
wij u jaarlijks toesturen, bovenaan pagina 2. Daar staat ook de hoogte van
de uitkering uit hoofde van de Vrijwillige Ploegentoeslagverzekering, indien
u daaraan meedoet.

Nieuw bij Ardagh?
Zonder overdracht een lager te bereiken partnerpensioen.
Als u in dienst treedt bij Ardagh kunt u ervoor kiezen om
uw bij uw vorige werkgever(s) opgebouwde pensioenaanspraken over te dragen aan TDV. Op basis van de
wettelijke rekenregels berekent TDV de waarde van het
opgebouwde en bereikbare ouderdoms- en partnerpensioen conform de pensioenregeling van TDV. Als u komt
te overlijden wordt het gehele partnerpensioen door TDV
uitgekeerd.
Als u niet overdraagt of als dit niet mogelijk is, blijven
het door u opgebouwde ouderdoms- en partnerpensioen
bij het pensioenfonds van uw oude werkgever(s) staan.
Hierdoor is het te bereiken ouderdomspensioen bij TDV
lager en dus ook het partnerpensioen.
Indien u komt te overlijden na uw pensioendatum ontvangt uw partner het (bij TDV) opgebouwde partnerpensioen van TDV en het opgebouwde partnerpensioen van
het pensioenfonds van uw vorige werkgever(s).
Indien u komt te overlijden tijdens uw dienstverband
ontvangt uw partner het te bereiken partnerpensioen
van TDV en daarnaast het opgebouwde partnerpensioen
van het pensioenfonds van uw vorige werkgever(s). Dit
laatste staat tegenover het lagere te bereiken partnerpensioen van TDV.

Algemene nabestaanden wet (Anw)
Extra uitkering.
Naast het partnerpensioen van TDV heeft uw partner ook
recht op een Anw-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als:
• u in Nederland werkte of woonde en
• uw partner nog niet de AOW-leeftijd heeft en
• uw partner op de dag van uw overlijden óf zorgt voor
een kind dat jonger dan 18 jaar is óf minimaal 45%
arbeidsongeschikt is.
De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van het
inkomen van uw partner. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de SVB, www.svb.nl.
Krijgt u geen Anw-uitkering?
Anw-hiaatverzekering of overlijdensrisicoverzekering.
Komt uw partner niet in aanmerking voor een Anw-uitkering? Of gaat uw partner bij uw overlijden te veel in
inkomen achteruit? Dan kunt u overwegen om privé een
extra verzekering af te sluiten, zoals bijvoorbeeld een
Anw-hiaatverzekering of een overlijdensrisicoverzekering. De overlijdensrisicoverzekering zorgt voor een eenmalige uitkering bij overlijden. U kunt bij de meeste verzekeraars een dergelijke verzekering afsluiten. U krijgt
als werknemer van Ardagh bij Centraal Beheer Achmea
collectiviteitskorting. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u in uw communicatie met Centraal Beheer
Achmea te verwijzen naar het werkgevernummer van
Ardagh: 90819. Voor meer informatie kunt u Centraal
Beheer Achmea bereiken via telefoonnummer 0555798000 of via www.centraalbeheer.nl/90819.
Gaat u scheiden?
Het opgebouwde partnerpensioen gaat naar uw
ex-partner.
Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op het
partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot de datum
scheiding (echtscheiding, beëindiging geregistreerd
partnerschap of beëindiging van de samenlevingsovereenkomst). Dit pensioen wordt bijzonder partnerpensioen genoemd. Uw ex-partner kan besluiten afstand te
willen doen van het recht op partnerpensioen. U en uw
ex-partner moeten ons daar dan over informeren.

Wezenpensioen
Pensioen voor uw kinderen.
Uw kinderen hebben in geval van uw overlijden tot hun
18de verjaardag, of tot uiterlijk hun 27ste verjaardag als
ze nog op school zitten of studeren, recht op een wezenpensioen ter grootte van 20% van het partnerpensioen.
Dit wordt verdubbeld als het kind ouderloos is.
Uitruil pensioenen
U kunt uw partnerpensioen omzetten naar ouderdomspensioen en omgekeerd.
Indien u geen partner heeft of indien uw partner voldoende eigen pensioen heeft, kunt u het partnerpensioen op uw pensioeningangsdatum omzetten in extra
ouderdomspensioen. Dit heet uitruilen. Voor deze uitruil
hebt u wel instemming van uw partner nodig.
Indien u van mening bent dat het partnerpensioen onvoldoende is, kunt u op uw pensioeningangsdatum of na
uitdiensttreding een gedeelte van uw ouderdomspensioen omzetten naar partnerpensioen. Hierbij geldt de beperking dat het partnerpensioen niet hoger mag zijn dan
het ouderdomspensioen.

Informatie
Voor vragen kunt u bij het pensioenbureau terecht. Het
pensioenbureau is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0570 –
682116 of per e-mail via info@sptdv.nl.
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